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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2022 

Institution Niels Brock 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Afsætning B til EUX, lærerplan 2017 

Lærer(e) Oddbjørg Bertholdsen 

Hold 32ek 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Markedsundersøgelse 

Titel 2 
Intro til afsætning og afsætningsfagets metode 

Titel 3 
Virksomhedens interne forhold 

Titel 4 Virksomhedens eksterne forhold 

Titel 5 Konkurrencesituationen i branchen 

Titel 6 Strategi 

Titel 7 Strategi og målgruppevalg 

Titel 8 Virksomhedscase: Lagkagehuset 

Titel 9 Parametermix og markedsføringsplan 

Titel 10 Virksomhedscase: Ukendte artikler og eksamenstræning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
 

Titel 1 

 

Parametermix og Markedsanalyse 

Indhold Kernestof  

4 x P (parametermix) 

Indsamling af data og formål med analysen  

Primære og sekundære datakilder (Databaser)  

Kvalitative metoder  

Kvantitative metoder  

Spørgeskemaudformning  

Respondentudvælgelse  

Stikprøveudvælgelse  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 9  

Servaymonkey  

 

Omfang 

 

7 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

At introducere fagets fokus på brug af faglige begreber, teori og modeller. 

At forberede eleven på at man på B-niveau skal kunne indsamle, bearbejde og 

præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere 

informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med teorigennemgang. Cases løses i grupper og 

præsenteres for den øvrige del af klassen. Undervejs diskuteres de forskellige 

budskaber i præsentationen i form at udfordrende og afklarende spørgsmål fra 

de andre elever og underviser.  
 



 

 

Side 3 af 11 

 
Titel 2 

 

Intro til afsætning og afsætningsfagets metode 

Indhold Kernestof 

Introduktion til faget  

Fagets modeller og kompetencekrav  

Samfundsvidenskabelig metode  

Informationsøgning 

Datakilder  

Kildekritik  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 1 & 2 

Statistiske databaser  

 

Omfang 

 

2 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

At introducere fagets fokus på brug af faglige begreber, teori og modeller; 
At introducere eleven til fagets anvendelse af statistik; 
At forberede eleven på at man på B-niveau skal kunne indsamle, bearbejde og 

præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere 

informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Stoffet gennemgås med udgangspunkt i læst kernestof. 

Opgave med udgangspunkt i cases løses i klassen. Efterfølgende gennemgang 

af opgaver gennemføres i klassen dels som klassediskussion, dels ved 

elevpræsentation og dels som skriftligt arbejde.  
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Titel 3 

 

Virksomhedens interne forhold  
 

Indhold Kernestof  

Virksomhedskarakteristik  

Konkurrencedygtighed  

Kernekompetencer, Kompetencemæssige fordele  

& Kritiske succesfaktorer  

Forretningsmodeller  

BMC  

Værdikæder  

SW-analyse  

                      Materiale  

                       Afsætning B til EUX: Kapitel 3  
 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne indsamle, analysere og vurdere informationer om 

virksomhedens interne forhold.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Stoffet gennemgås med udgangspunkt i læst kernestof. Opgaver og cases løses 

i klassen. Efterfølgende gennemgang af opgaver gennemføres i klassen som 

klassediskussion og elevernes præsentation.  
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Titel 4 

 
Virksomhedens eksterne forhold 

Indhold Kernestof  

Omverdenmodel  

PESTEL-analyse  

Konkurrencesituationen  

Markedsafgrænsning 

Konkurrentidentifikation 

Konkurrencemæssige 

Konkurrentanalyse 

Positionering 

Brancheanalyse  

OT-analyse 

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 4 & 5  

 

Omfang 

 

3 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne anvende viden om virksomhedens omverden i forhold til 

at kunne analysere og diskutere virksomhedens situation og fremtidige måde at 

handle på; Eleverne skal kunne redegøre for virksomhedens marked, og kunne 

analysere virksomhedens konkurrencemæssige forhold;  

Eleverne skal kunne udarbejde brancheanalyser og kunne analysere og 

diskutere virksomhedens konkurrencemæssige position.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
 
Stoffet gennemgås med udgangspunkt i læst kernestof. Opgaver samt cases 

løses i klassen. Efterfølgende gennemgang af opgaver gennemføres i klassen 

som klassediskussion og ved præsentation af elever.  
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Titel 5 

 

Virksomhedens eksterne forhold 2 

Indhold Kernestof 
Købsadfærd på Konsumentmarked  

Behov 
Købemotiver  
Købstyper og købsadfærdstyper  

Beslutningsprocessen  

Køberoller  
SOR-modellen  

Købsadfærd på Producentmarked  

Virksomheders købsadfærd  
Virksomheders købsbeslutningsproces herunder 

Buy- Grid modellen  

Valgkriterier på de tre markeder  

Faktorer der påvirker købsadfærden  
Transaktions- og relationsmarkedsføring  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 6 & 7  

 

Omfang 

 

5 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleven skal kunne redegøre for modeller til bestemmelse af kundernes 

købsadfærd på konsumentmarkedet. 
Endvidere skal eleverne kunne analysere købsadfærden i en given situation og 

diskutere betydningen heraf for virksomhedens markedsføringsmæssige 

beslutninger; Eleven skal kunne redegøre for modeller til bestemmelse af 

virksomhedernes købsadfærd på producentmarkedet; Eleverne skal kunne 

skelne mellem købsadfærd på hhv.  konsumentmarkedet (BTC) og 

producentmarkedet (BTB). 

Eleven skal kunne identificere og analysere købsadfærden i en given situation 

på B2B markedet samt diskutere betydningen heraf for virksomhedens 

strategiske beslutninger.  

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Stoffet gennemgås med udgangspunkt i læst kernestof. Opgaver samt cases 

løses i klassen. Efterfølgende gennemgang af opgaver gennemføres i klassen 

som klassediskussion og elevfeedback grupper imellem. 
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Titel 6 

 

Strategi 

Indhold Kernestof  

Mission, vision og værdier 

SWOT-opstilling  

TOWS-matrix  

Konkurrencestrategier  

Vækststrategier  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 8  

 

Omfang 

 

5 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne identificere, formulere, og behandle de 

afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en virksomheds strategi og 

fortsatte vækst.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion samt lærer/elevstyret 

klasseundervisning med teorigennemgang. Opgaver samt cases løses og 

gennemgås i klassen, grupper imellem med læresupervision;  

Tværfagligt projektforløb med Virksomhedsøkonomi.  
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Titel 7 

 
Segmentering og målgruppevalg  

Indhold Kernestof  

Markedssegmentering  

Segmenteringsprocessen  

Livsstilsanalyser  

Gallup Kompas  

Conzoom®-modellen  

SMOK-modellen  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 10  

 

Omfang 

 

2 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne adskille og forstå de forskellig mulige 

segmenteringskriterier på hhv. B2C- og B2B-markedet; Eleven skal lære at 

tilrettelægge og udføre en segmenteringsproces, herunder beskrive markedet 

samt vælge relevante segmenteringsvariabler og vurdere segmenters 

attraktivitet.  

Eleverne skal fremme opponerings- og debatkompetence.  

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med teorigennemgang. Caseopgaver med 

gruppefremlæggelser og debat i klassen.  
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Titel 8 

 

Lagkagehuset 

Indhold Kernestof  

Intern- og ekstern analyse 

Branche- og konkurrenceforhold  

Strategi  

Købsadfærd  
Virksomhedens parametermix  

 

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 1 til 16 

 

Omfang 

 

10 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Formålet er at eleverne igennem arbejdet udvikler sin evne til faglig fordybelse 

og forståelse af teoretisk viden som et redskab til at analysere virkelighedsnære 

forhold.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde og/eller individuelt arbejde med skriftlig aflevering af hele 

opgaven efterfulgt af mundtlig præsentation af delopgave med feedback. 
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Titel 9 

 

Marketingmixet (Produkt, Pris, Distribution, Promotion og service) & 

Markedsføringsplanen  
 

Indhold Kernestof  

Produkt 
Pris  

Distributionsformer  

Promotion  

Serviceydelser 

Materialer 

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 11 – 16  

Omfang 

 

2 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne afgøre de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig 

til virksomhedens marketingmix; 

Eleverne skal begynde at arbejde mere tværfagligt i forbindelse med diverse 

projektopgaver.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Stoffet gennemgås med udgangspunkt i læst kernestof. Opgaver samt cases 

løses i klassen. Efterfølgende gennemgang af opgaver gennemføres i klassen 

dels som klassediskussion dels som elevpræsentationer i grupper.  
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Titel 10 

 
Virksomhedscase: Ukendt artikel 

Indhold Kernestof  

Supplerende stof med afsæt i erhvervsnyheder og teori  

Materiale  

Systime Afsætning B til EUX: Kapitel 1 – 16 

Artikler  

 

Omfang 

 

3 moduler 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal vise med citater fra aktuel artikel, hvilke afsætningsteoretiske 

områderne der kan udledes af artiklen.  

Formålet er at sikre at eleverne har kendskab til alle afsætningsmodeller og 

teorier i forhold til anvendelse af disse til kommende eksamen.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtlig gruppe- eller individuel fremlæggelse med individuel og fælles 

feedback.  
 

 

 


